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Nazwa i adres oferenta
Zwracam
Dostawę i montaz fabrycznie nowych dwóch silosów paszowych,kaZdy o pojemności od 19

ton do 20 ton, wysokości maksymalnej do 7 metrów, pojemności od26 m3 do 30 m3, wtaz z
drabiną/włazem, workownicą , dodatkową pokrywą włazu w leju

1enlę

opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 2 sz1llk silosów paszowych wrazztransportem i montazem w miejscowości Rybin,
na dzińcę nr 42612, gmina Kobyla Góra, kod pocztowy 43-507 Kobyla Góra, wojewódźwo
Ńielkopolskie.
Specyfikacja silosów- sztuk 2:
- pojemnośó od 19 ton do 20 ton
- drabina/ właz
- workownica
- dodatkqwapokrywa włazlw leju
Ze względuna to, że inwestor uzyskał zgodę na montaż silosów natrw. zgjoszeńe
budowlane silosy muszą mieć wysokość do 7,0 metrów oraz pojemnośó od 26 m3 do 30 m3
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Lp. Nazwa kryterium Waga
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Data



wania Dunktacii za spehrienie danego kryterium

1. Cena
-cena iiczona w pln
-ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie z formułą:
Lpr-wartośó punktowa, którą naleĘ v,lyznaczy ó

Wmin -wartośó najniższa (najniższa cena) spośród złożonych ofeń
Wbo -wartość danego kryterium (cena dla badanej ofeĘ) bądanej ofefiy
Wkryt. -waga kryterium -max |iczbapunktów (80 pkt), która może być przyznana w danym
kryterium
Punktacja zostanie obliczona na podstawie wzoru:
Lpr :(Wmir/Wbo) x Wkryt.

2. Czas realżacji zamówienia
-okres liczony w dniach
-ocena punktowa zostanie dokonana zgodnie zfotmułą;
Lpz-wartośó punktowa, którą na|eĘ wyznaczyć
CZmin -wańo śó najniższa (naj krótszy czas realizacj i zadania) spośród złożonych ofeń
CZbo -wartość danego kryterium (czas dla badanej oferty) badanej oferty
CZW-waga kryterium -max liczbapunktów (20 pkt), która moze być przyznana w danym
kryterium
Punktacja zostanie obliczona na podstawie wzoru:
LpZ: (CZmin/CZbo) x CZkłyt

Sumaryczną liczbę punktów dla danej oferĘ obliczamy wg wzoru:
CLP: Lpt+Lp2
CLP - całkowita |iczbapunktów
Maksymaln a liczba punktów, j aką można przyznać danej ofercie - l 00.
Zanajlepszą ofertę uwńa się tą, która osiągnie najwięcej punktów. W przypadku uzyskania takiej
samej l\czby punktów o wyborze oferty decyduje czasrca|izacji zamówienia.

Informacia na temat zakresu wykluczenia
Odrzuceniu podlegaj ą oferty :

- których treśó nie odpowiada treści zapytańaofertowego,
- ńożonę przez oferenta podlegającego wykluczeniu w zwtązk:tt z istnieniem pońązń
osobowych lub kapitałowych

Termin składania ofert

Termin nazłożenie ofeĘ wynosi minimum 7 dni od dnia upublicmienia zapytańa
ofertowego lub jego zmiany i upływaw dniu 07 sierpnia 2020 roku włącznie.
W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w treści zapytania dokonanychprzez
Zamańającego, okres zostanie wydłuZony do 7 dni od.dnia dokonania zmian.

Termin r ealizacji zamówienia

2l3

Ostateczny mozliwy do zaakceptowania termin realizacji zamówienia upływa w 10 dniu
od dnia złożenia Zamowrerua -nle pozruel l do dnia 20-08-2020 r.
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l.Fizycznie na adres inwestora tj.:
Kamil Bartoszewicz, Gospodarstwo Rybackie
Królewskie- Rybin, Rogaszyce 2I3 A,63-
500 Ostrzeszów, NIP 514-01-02-720
lub
2.Poprzez wysłanie wiadomości e-ma1l z
włączoną opcj ą potwierdze nia przeczytalia
lub odebrania wiadomości na adres email:
dorota4348'_4)ivp.pl
lub
3. Rejestrowaną przesyłką pocźową lub
kurierską, skutecznie doręczoną na adres
inwestora do dnia 08.08.2020

. (czyte lny podp i s zamaw iającego/osoby upowami on ej )

Ofertę należy ńoĘć w formie pisemnej :

Złożona oferta powinna zawierać co naj mniej :

- dane identyfikujące oferenta(nazwę i adres),
- opis nawtązujący do opisu przedmiotu zamówienia w tym wszystkie dane wynikające z
,,Opisu przedmiotu zamówienia",
- wartość oferty netto/brutto w PLN,
- termin realizacji dostawy od momentu dokonania zamówienia,
- okres gwararrcji
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